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Provas do Concurso do TJ serão realizadas no domingo

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas no próximo domingo, dia 29 de
setembro, nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de
Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJMA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

Inscrições – Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados deficientes.
Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os cargos
ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas – Suporte e
Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça, Técnico
Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na Prova
Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.

Foto: Divulgação / TJ
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Mais de 50 mil inscritos compareceram às provas do concurso do
TJ-MA

Sem intercorrências e dentro das expectativas, as provas do Concurso de Servidores do Tribunal de Justiça do
Maranhão 2019 ocorreram nesse domingo (29), em três cidades maranhenses: São Luís, Caxias e Imperatriz.
Dos 65.221 inscritos, 52.465 compareceram, o que representa 80,4%.

Foram realizadas durante a manhã as provas dos cargos de Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de
Analista Judiciário e Oficial de Justiça. De acordo com os dados da Comissão de Concurso, em São Luís fizeram
as provas 31.634, em Caxias, 10.339, e em Imperatriz, 10.492. As estatísticas por turno divulgadas foram:

MANHÃ

São Luís
Inscritos: 28.359
Ausentes: 5.388 (19%)
Presentes: 22.971 (81%)

Caxias
Inscritos: 8.706
Ausentes: 2.054 (23,59%)
Presentes: 6.652 (76,41%)

Imperatriz
Inscritos: 9.007
Ausentes: 1.762 (19,56%)
Presentes: 7.245 (80,44%)

TARDE

São Luís
Inscritos: 10.528
Ausentes: 1.865 (17,71%)
Presentes: 8.663 (82,29%)

Caxias
Inscritos: 4.715
Ausentes: 1.028 (21,80%)
Presentes: 3.687 (78,20%)

Imperatriz
Inscritos: 3.906



Ausentes: 659 (16,87%)
Presentes: 3.247 (83,13%)

CARGOS – Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os
cargos ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas –
Suporte e Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça,
Técnico Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos estão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na Prova
Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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Concurso do TJ/MA acontece neste domingo (29)

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas neste domingo, dia 29 de setembro,
nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico
Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo - enviado por e-mail - e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJMA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

Inscrições - Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados deficientes.
Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os cargos
ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas - Desenvolvimento, Analista de Sistemas - Suporte e
Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça, Técnico
Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática - Hardware, Técnico em Informática -
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva - Estudo de Caso e na Prova
Discursiva - Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas - www.concursosfcc.com.br.
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Associação dos Criadores prepara Parque Independência para
Expoema 2019

O Parque Independência, em São Luís, está recebendo os preparativos para sediar a 61ª Expoema – Exposição
Agropecuária do Estado do Maranhão, que acontecerá no período de 20 a 27 de outubro, numa realização da
Associação dos Criadores do Estado do Maranhão (ASCEM).

O espaço está passando por diversos serviços em sua estrutura, para receber criadores, expositores e visitantes
no evento que tradicionalmente recebe milhares de pessoas.

Uma equipe de 115 trabalhadores realiza serviços de pintura, capina, poda de árvores, reparação hidráulica,
elétrica e sanitária, retelhamento e carpintaria em todo o Parque Independência. Está sendo revisada toda a
estrutura de estábulos, currais, recinto de leilões, área de restaurante, espaço de montagem dos stands e área
destinada às atrações culturais.

“Nos dois meses que antecedem a realização da Expoema 2019, trabalhamos para que o Parque Independência
esteja em plenas condições físicas para receber criadores, expositores e visitantes. A Associação de Criadores
do Estado do Maranhão Maranhão prepara um grande evento, que pretende produzir conhecimento de forma
inovadora, com inclusão social e gerando oportunidades de negócios”, destaca o presidente da ASCEM, Ivaldeci
Mendonça.

Programação – A programação da Expoema 2019 incluirá a realização de cursos, palestras, leilões, rodeios,
atrações culturais e diversas outras atividades. A intenção dos organizadores é priorizar a produção de
conhecimento – em parceria com instituições de ensino, como o Sebrae e o Senar – e a prestação de serviços à
comunidade, com o apoio de órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral.

Este ano, uma das atrações da Expoema serão os rodeios, que ocorrerão no período de 24 a 27 de outubro. “Se
você não teve a oportunidade de ir a Barretos assistir aos rodeios, nós traremos Barretos para o Parque
Independência”, enfatizou o presidente da ASCEM.
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Provas do Concurso do TJMA serão realizadas neste domingo

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas neste domingo, dia 29 de setembro,
nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico
Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados deficientes. Estão sendo
oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os cargos ofertados são:
Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas – Suporte e Rede, Engenheiro
Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça, Técnico Judiciário (Apoio
Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática – Software, Técnico em
Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas –

 www.concursosfcc.com.br.
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Provas do concurso do Tribunal de Justiça são realizadas neste
domingo

Mais de 65 mil candidatos disputam as 63 vagas oferecidas para os níveis superior e médio. Provas estão sendo
realizadas em três municípios do Maranhão.

As provas do concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) serão realizadas no domingo (29) nos
municípios de São Luís, Caxias e Imperatriz. Foram 65.221 candidatos inscritos e estão sendo oferecidas 63
vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior.

De acordo com o TJ-MA, pela manhã serão realizadas as provas de Técnico Judiciário e pela tarde, para os
cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça. O candidato pode ter acesso ao seu local de prova por meio do
Cartão Informativo que foi enviado por e-mail ou através da consulta pelo site da Fundação Carlos Chagas,
usando o número do CPF.

Caso não consiga acesso de nenhuma das duas das duas formas, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

Veja os cargos oferecidos no concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão:
Analista Judiciário
Analista de Sistemas
Engenheiro
Mecânico
Direito
Assistente Social
Psicólogo
Psiquiatra
Oficial de Justiça
Técnico Judiciário
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Mais de 50 mil inscritos comparecem às provas do concurso do
TJ-MA

Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior.
DIVULGAÇÃO/TJ-MA

SÃO LUÍS - Sem intercorrências e dentro das expectativas, as provas do Concurso de Servidores do Tribunal de
Justiça do Maranhão 2019 ocorreram nesse domingo (29), em três cidades maranhenses: São Luís, Caxias e
Imperatriz. Dos 65.221 inscritos, 52.465 compareceram, o que representa 80,4%.

Foram realizadas durante a manhã as provas dos cargos de Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de
Analista Judiciário e Oficial de Justiça. De acordo com os dados da Comissão de Concurso, em São Luís fizeram
as provas 31.634, em Caxias, 10.339, e em Imperatriz, 10.492. As estatísticas por turno divulgadas foram:

MANHÃ

São Luís
Inscritos: 28.359
Ausentes: 5.388 (19%)
Presentes: 22.971 (81%)

Caxias
Inscritos: 8.706
Ausentes: 2.054 (23,59%)
Presentes: 6.652 (76,41%)

Imperatriz
Inscritos: 9.007
Ausentes: 1.762 (19,56%)
Presentes: 7.245 (80,44%)

TARDE

São Luís
Inscritos: 10.528
Ausentes: 1.865 (17,71%)
Presentes: 8.663 (82,29%)

Caxias
Inscritos: 4.715
Ausentes: 1.028 (21,80%)
Presentes: 3.687 (78,20%)



Imperatriz
Inscritos: 3.906
Ausentes: 659 (16,87%)
Presentes: 3.247 (83,13%)

Cargos

Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os cargos
ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas – Suporte e
Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça, Técnico
Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos estão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11/10/2019, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na Prova
Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.
Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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Concursos Públicos: prepare-se para os editais previstos para o MA
até o final de 2019

Os concursos da Assembleia Legislativa, Corpo de Bombeiro e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares são
os mais esperados.

30/09/2019 às 10h34

Após a prova do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), que aconteceu neste último domingo (29), diversas
oportunidades estão à vista. Algumas promessas de editais que não saíram no primeiro semestre podem ser
lançadas até o final de 2019. Os concursos da Assembleia Legislativa, Corpo de Bombeiro e Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares são os mais esperados.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA

Previsto inicialmente para junho, o edital deve sair até dezembro. O último concurso da ALEMA ocorreu em
2013, foram oferecidas 92 vagas destinadas para o nível superior e médio. As fases de organização interna
estão bem avançadas, a comissão de concurso já foi definida e tudo indica que a prova seja aplicada ainda em
2019.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

O edital do novo concurso da EBSERH sairá em breve para o preenchimento de 2.250 vagas em diversos cargos
de nível superior e médio. As provas, contudo, deverão ocorrer em março de 2020, conforme prevê a estatal. O
último concurso da empresa foi em 2018 com 1.196 vagas preenchidas.

Corpo de Bombeiro do Maranhão - CBMA

O concurso do CBMA já possui projeto básico para o cargo de soldado. O certame está anunciado desde 2018, já
dispondo de dotação orçamentária para sua realização. As vagas, os cargos e o salário inicial estão indefinidos.
A banca do último concurso foi a Fundação Getúlio Vargas - FGV.

Foto: Divulgação.
Prepare-se antes do edital sair!

A procura por aprovação em concurso públicos tem feito com que muito candidatos busquem uma boa
preparação em sala de aula. O ideal é procurar turmas específicas para esses concursos, como as oferecidas
pelo Preparatório Júris, curso de referência na área há mais de 15 anos. O concurseiro também deve prezar
pela organização da instituição, material didático e professores com experiência em concurso.



Outra dica é montar um cronograma de estudos, fundamental para quem quer atingir a nomeação rapidamente.
Ele auxilia em todos os momentos, desde os estudos iniciais até o fim, ajudando a manter a disciplina, essencial
para ser aprovado.
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Tranquilidade marca provas do concurso do Tribunal de Justiça

Certame ocorreu ontem em São Luís, Caxias e Imperatriz e reuniu milhares de candidatos, que estão
concorrendo a 63 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de Técnico Judiciário, Analista
Judiciário e Oficial de Justiça

30/09/2019

Tranquilidade marca provas do concurso do Tribunal de Justiça
Candidatos à espera da abertura dos portões de uma faculdade particular em São Luís, onde também foram
aplicadas provas do concurso (Biné Morais / O ESTADO)
Milhares de pessoas participaram ontem das provas do concurso para o Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA), realizadas pela Fundação Carlos Chagas. Segundo a organização, foram inscritos na capital 28.359
candidatos; 8.706 em Caxias; e 9.007 em Imperatriz, locais de realização das provas. Somente no turno da
manhã, 5.388 (19%) não compareceram às provas na capital. Em Caxias, faltaram 2.054 (23,59%) candidatos e
em Imperatriz, se ausentaram do certame 1.762 (19,56%).

Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior para cargos de
Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas – Suporte e Rede, Engenheiro
Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça, Técnico Judiciário (Apoio
Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática – Software, Técnico em
Contabilidade e Técnico em Edificações).

Pela manhã fizeram provas os candidatos às vagas de Técnico Judiciário e, pela tarde, para Analista Judiciário e
Oficial de Justiça. Para todos os cargos e especialidades, foram aplicadas provas objetivas e discursivas e
haverá ainda avaliação de títulos. Para este último, os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os
títulos e os respectivos documentos comprobatórios, conforme edital, no período de 9 a 11 e outubro. Somente
serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na prova discursiva – estudo de caso e na prova discursiva
– redação.

De acordo com o cronograma que consta no edital do concurso, a divulgação do gabarito e das questões das
provas objetivas ocorrerá nesta segunda-feira, 30. A publicação do edital de resultado preliminar das provas
objetivas e discursivas está prevista para o dia 14 de novembro e a publicação do edital de resultado das provas
objetivas e discursivas após análise de recursos e resultado preliminar dos títulos está marcada, para o dia 6 de
janeiro de 2020. Dia 28 de janeiro de 2020 será a publicação do edital de resultado dos títulos após análise de
recursos e convocação para avaliação dos candidatos às vagas reservadas.

Oportunidade

Em São Luís, prédios de escolas e faculdades foram utilizadas para a aplicação do certame. “Me preparei
bastante, com antecedência e estou bem confiante de que tudo vai dar certo. Espero um bom resultado”, disse
Tereza Lustrosa, que acordou cedo para chegar ao local de prova com tranquilidade.



Quem também se apressou a fim de não perder a hora, foi a acadêmica de Direito da Universidade Estadual do
Maranhão, Ana Carla Araújo. “Estou fazendo o concurso para testar meus conhecimentos aprendidos na
universidade e também para iniciar uma rotina de estudos para concursos. Espero um bom resultado nestas
provas mas sei que a concorrência está muito grande”, ponderou.

O concurso é visto por muitos como uma oportunidade para sair do desemprego. “Estou desempregada há um
ano e neste tempo aproveitei para voltar a estudar para concurso pois sempre quis ser funcionária pública”,
contou Wellia Graça Sousa.

Vencimentos

Das 65.221 inscrições para o concurso do TJ-MA, 13.560 candidatos se declararam negros e 812 deficientes. Os
vencimentos iniciais dos cargos são de R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.
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Mais de 65 mil candidatos participam neste domingo de concurso
do Tribunal de Justiça

por Aquiles Emir -29 de setembro de 2019099

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas neste domingo (29), nas cidades de
São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico Judiciário; e pela
tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. Caso necessário, o candidato pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 3003-1771, até as 16
horas em dias úteis.

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJMA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

Inscrições – Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados deficientes.
Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os cargos
ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas – Suporte e
Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça, Técnico
Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
conforme especificações do Capítulo 12 do Edital de Abertura de Inscrições, no período de 09 a 11 de outubro
2019, e somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Discursiva – Estudo de Caso e na
Prova Discursiva – Redação, conforme Capítulos 10 e 11, do referido Edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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Provas do Concurso do TJMA serão realizadas hoje

Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista
Judiciário e Oficial de Justiça.

As provas do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão serão realizadas neste domingo, dia 29 de setembro,
nas cidades de São Luís, Caxias e Imperatriz. Pela manhã, serão realizadas as provas dos cargos de Técnico
Judiciário; e pela tarde dos cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A cidade que o candidato fará a prova foi previamente indicada no ato de inscrição no concurso. Já o local de
prova foi informado via Cartão Informativo – enviado por e-mail – e também pode ser consultado no site da
Fundação Carlos Chagas, com o número do CPF. 

O certame terá, para todos os cargos e especialidades, provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. O
Edital de Convocação para a Realização de Provas, assinado pelo Presidente do TJ-MA, o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos pelos candidatos no
dia em que terão que comparecer aos centros de aplicação de provas.

INSCRIÇÕES – Foram 65.221 inscrições, sendo 13.560 candidatos declarados negros e 812 declarados
deficientes. Estão sendo oferecidas 63 vagas e formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. Os
cargos ofertados são: Analista Judiciário (Analista de Sistemas – Desenvolvimento, Analista de Sistemas –
Suporte e Rede, Engenheiro Mecânico, Direito, Assistente Social, Psicólogo e Psiquiatra), Oficial de Justiça,
Técnico Judiciário (Apoio Técnico Administrativo, Técnico em Informática – Hardware, Técnico em Informática –
Software, Técnico em Contabilidade e Técnico em Edificações).

Os vencimentos iniciais dos cargos são: R$ 8.230,35 para analista judiciário; R$ 6.883,85 para oficial de justiça,
R$ 3.927,72 para técnico judiciário. Além desse valor, os servidores do Judiciário do Maranhão têm direito ao
auxílio-alimentação, atualmente no valor R$ 885,00, sem prejuízo das vantagens asseguradas pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Os candidatos inscritos ficarão convocados a enviarem os títulos e os respectivos documentos comprobatórios,
no período de 09 a 11 de novembro, e somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova
Discursiva – Estudo de Caso e na Prova Discursiva – Redação, conforme o edital.

Todas as informações oficiais sobre o concurso estão sendo publicadas no site da instituição realizadora do
concurso, Fundação Carlos Chagas – www.concursosfcc.com.br.
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Concurso do TJ-MA movimentou a cidade durante este final de
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VÍDEO EM https://youtu.be/fN07vpND07w


